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tulajdonodnak

Elérhető a BalletPro limitált crypto tárca    

A Ballet PRO sorozatú cryptotárca a végső hosszú távú crypto 
valuta hidegtároló megoldás, amelyet kriptovaluták szakértőinek 
terveztek. 


Ez egy egyedi tárca, amelyet csak az Ön által létrehozott jelszóval 
lehet visszafejteni. 



Haladó crypto-felhasználók 
számára

Az eredeti Ballet REAL sorozat cryptotárcáját egyszerű, biztonságos 
crypto pénznem tároló megoldásként terveztük, amely csökkenti a 
hétköznapi emberek belépésének akadályát, és elősegíti a globális 
elfogadást.  


Az új Ballet PRO sorozatot haladó crypto felhasználók számára tervezték, 
akik maximális biztonságot és rugalmasságot akarnak.  


A felhasználók önállóan vesznek részt a privátkulcs-előállítási folyamatban 
a BIP38 nevű nyílt forráskódú Bitcoin szolgáltatáson keresztül.  


Olyan egyedi crypto tárcákat készítünk, amelyet csak az Ön által választott 
jelszóval lehet visszafejteni, anélkül, hogy valaha is tudnánk vagy 
hozzáférhetnénk a jelszavához.



Termék jellemzői

Felhasználó által létrehozott jelmondat  


A titkosított privát kulcsot csak a felhasználó által létrehozott jelszóval lehet visszafejteni.  


Létrehoz egy jelmondatot, majd egy nyílt forráskódú szoftveres eszközt használ a BIP38 
közbenső kód generálásához.  


Ezután küldje el nekünk a közbenső kódot a megrendelésével együtt, és elkészítünk egy 
egyedi BalletPRO sorozatú cryptotárcát, amelyet csak a jelszó segítségével lehet 
visszafejteni.  


Soha ne küldje el nekünk vagy másnak a jelszavát.  


Ön az egyetlen, aki bármikor hozzáférhet ehhez.



Hármas biztonsági mentés 

A BalletPRO sorozat három azonos cryptotárcából áll, és csak a 
sorozatszám különbözik (a, b, c).  


Mindhárom tárca pontosan ugyanazt az elsődleges coin-befizetési 
címet, titkosított privát kulcsot, a BIP38 megerősítő kódot tartalmazza.  


Ez lehetővé teszi a PRO sorozat cryptotárcájának biztonságos 
tárolását akár három különböző helyen, a lopás, a természeti 
katasztrófák és tűzveszély elleni maximális védelem érdekében.  


Ez a legegyszerűbb, elegánsabb és legrugalmasabb biztonsági 
mentési megoldás.



Több valuta támogatás

A BalletPRO sorozat cryptotárcái egyszerre több 
cryptovalutát és tokent is tárolhatnak.  


Több mint 50 legnépszerűbb coin támogatott, plusz az 
összes ERC20 token.  


További crypto-valuták vagy tokenek aktiválásához nyissa 
meg a BalletCrypto alkalmazást, szkennelje be a tárca 
befizetési címének QR-kódját, koppintson a "Kezelés" 
elemre, majd a hozzáadni kívánt elem aktiválására.



1. Lépés 


Hozzon létre egy hosszú és nehezen 
kitalálható erős jelmondatot, majd egy nyílt 
forrású szoftver eszközzel  
(https://www.balletcrypto.org/bip38-
intermediate-code/) 
készítsen BIP38 közbenső kódot a 
jelmondatból.  


Erősen javasoljuk, hogy ezt biztonságos, 
offline számítógépen végezze el.

A személyre szabott cryptotárca 
megrendelésének folyamata

2. Lépés  


Küldje el nekünk a BIP38 közbenső kódját a 
megrendeléssel  együtt.   
Vásárlást elindítani a  
(https://www.store.balletcrypto.com) oldalon,  
Promo code: ABDYZK megadásával javasoljuk


Ezután elkészítünk egy egyedi BalletPRO 
sorozatú cryptotárcát, amely nyilvános letéti 
címet tartalmaz az 1. lépésben létrehozott 
jelszóval és egy titkosított magánkulccsal,  
amelyet csak a létrehozott jelszóval lehet 
visszafejteni.

https://www.balletcrypto.org/bip38-intermediate-code/
https://www.balletcrypto.org/bip38-intermediate-code/
https://www.store.balletcrypto.com


Figyelem

A cryptovaluta befizetése előtt ellenőrizze a Ballet PRO sorozat crypto-tárcáját a BIP38 
megerősítő kóddal.  


Ez a nyílt forráskódú szoftver (https://www.balletcrypto.org/) lehetővé teszi, hogy 
ellenőrizze, a jelszava megfelel-e a titkosított magánkulcsnak.  


Az ellenőrzési folyamat megköveteli, hogy írja be az egyedi tárca jelszavát; erősen 
javasoljuk, hogy ezt biztonságos, állandóan elérhető számítógépen tegye.  


Felhívjuk figyelmét, hogy a BalletPRO sorozat tárcái NEM tartalmazzák a felhasználó által 
létrehozott jelmondatot, és NEM működnek nélküle.  


A jelmondat feljegyzése vagy megfelelő biztonsági mentése személyes felelősség. 


Ha elveszíti a jelszavát, elveszíti a tárcájában tárolt összes eszköz elérését.



Támogatott cryptoeszközök
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